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ননজেয াআজ্জত যক্ষাজথে াঅত্মতযাকানযনী কী 
গুনাগায জফন? 

 
প্রশ্নাঃ 
মনদ ককাজনা নাযী ননজেয াআজ্জত ফাাঁচাজত াঅত্মতযা কজয, তাজর ক নক 
গুনাগায জফ? 

প্রশ্নকাযী- ভুাম্মদ াঅব্দুল্লা  
উত্তয: 

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
াঅত্মতযা াযাভ ও কফীযা গুনা। ম্ভ্রভ যক্ষায েনযও াঅত্মতযা কযা 
োজেম নে। 
াঅল্লা তাাঅরা াআযাদ কজযন, 

َ كَاَن بُِكْم َرِحيًما َوَل  َتْقُتلُوا أَْنُفَسُكْم إِّنَ اّلّلَ  
“কতাভযা াঅত্মতযা কজযা না। ননশ্চোআ াঅল্লা কতাভাজদয প্রনত ানতে 
দোরু।” (ূযা ননা (০৪) : ২৯ 
াদীজ এজজে, 

عن أنس بن ماىل عن اىنيب صيً اهلل عيُو وسيم قاه أمرب اىنبائر        
اإلشراك باهلل وقتو اىنفس وعقىق اىىاىذَن وقىه اىزور أو قاه وشهادة 

 (6876اىزور )صحُح اىبخارٌ 
“মযত াঅনা যানদোল্লাহু াঅনহু জত ফনণেত, যাূর াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআন ওোাল্লাভ াআযাদ কজযন, ফজচজে ফড় কফীযা গুনা, 
াঅল্লায জে নযক কযা, ভানলু তযা কযা, ভাতা-নতায াফাধয 
ওো, নভথযা ফরা ফা নভথযা াক্ষয কদো।” (ী ফুখাযী: ৬৮৭১) 

ফাতওয়্া নাম্বার: 185                         প্রকাশকালঃ15-08-২০২১ ইং 
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ানয াদীজ এজজে, 

عن أيب ىرَرة رضٍ اهلل عنو : عن اىنيب صيً اهلل عيُو و سيم قاه )من   
تردي من جبو فقتو نفسو فهى يف نار جهنم َتردي فُو خاىذا خميذا فُها 
أبذا ومن حتسً مسا فقتو نفسو فسمو يف َذه َتحساه يف نار جهنم خاىذا 

بطنو يف نار  يفخميذا فُها أبذا ومن قتو نفسو حبذَذة فحذَذتو يف َذه جيأ هبا 
، صحُح مسيم 5445جهنم خاىذا خميذا فُها أبذا( )صحُح اىبخارٌ 

363) 
“মযত াঅফু হুযাাআযা যানদোল্লাহু াঅনহু জত ফনণেত, যাূর াল্লাল্লাহু 
াঅরাাআন ওোাল্লাভ াআযাদ কজযন, কম ফযনি াাড় জত জড় 
াঅত্মতযা কযজফ, ক োান্নাজভয াঅগুজন ফেদা াাড় জত ড়জত 
থাকজফ। এবাজফাআ ক দীঘে কথজক দীঘে কার ানি কবাগ কযজত থাকজফ। 
কম নফলাজন াঅত্মতযা কযজফ, তায নফল তায াজত কদওো জফ। ক 
োান্নাজভয াঅগুজন ফেদা তা ান কযজত থাকজফ। এবাজফাআ ক দীঘে 
কথজক দীঘে কার ানি কবাগ কযজত থাকজফ। কম ধাযাজরা ককান াজেয 
াঅঘাজত াঅত্মতযা কযজফ, তায াজত কাআ াে ধনযজে কদো জফ। ক 
তা দ্বাযা োান্নাজভয াঅগুজন ফেদা ননজেয কজে াঅঘাত কযজত 
থাকজফ। এবাজফাআ ক দীঘে কথজক দীঘে কার ানি কবাগ কযজত থাকজফ।” 
(ী ফুখাযী: ৫৪৪২, ী ভুনরভ: ৩১৩) 
ুতযাাং াঅল্লা না করুন, ককাজনা ভুনরভ কফান মনদ াআজ্জত-াঅব্রুয 
ওয াভরায নকায ন, তাজর নতনন াঅক্রভণকাযীজক তাাঁয 
ম্ভ্রভাননয ুজমাগ কদজফন না; ফযাং মথাাধয কভাকাজফরা কজয মাজফন। 
প্রজোেজন াে প্রজোগ কজয তাজক তযা কযজফন। ককাজনা াফস্থাোআ 
ননজে াঅত্মতযা কযজফন না। মনদ নতনন াঅক্রভণকাযীজক তযা কযজত 
ক্ষভ ন, তজফ নতনন পযে াঅদাজেয ওোফ াজফন। মনদ 
াঅক্রভণকাযী তাাঁজক তযা কজয, তাজর নতনন াআনাাঅল্লা ীদজদয 
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কাতাজয ানভর জফন। াঅয মনদ ফোত্মক কচষ্টায যও নতনন ননজেয 
াআজ্জত যক্ষাে াক্ষভ ন, তজফ াঅল্লা তাাঅরায পাোরা ভজন কজয 
ফয কযজফন। এেনয তাাঁয ককাজনা কগানা জফ না; ফযাং াঅল্লায কাজে 
াফযাআ নতনন এয ভা প্রনতদান াজফন। 
তজফ ককাজনা কফান মনদ যীেজতয নফধান না োনায কাযজণ াআজ্জত 
যক্ষায েনয াঅত্মতযা কজযাআ কপজরন, তাজর নতনন একনে গুনাজয 
কাে কযজরন। তজফ ককউ ককাজনা গুনাজয কাে কযজরাআ নতনন নননশ্চত 
োান্নানভ জফন, এভননে ফরা মাে না। াঅল্লা তাাঅরা াআচ্ছা কযজর 
ভুনভনজদয কম ককাজনা গুনাাআ ক্ষভা কজয নদজত াজযন। নফজলত মখন 
নতনন না োনায কাযজণ াঅল্লা তাাঅরায ন্তুনষ্টয কাে ভজন কজয 
কজযজেন। এ ধযজনয কক্ষজে াঅভযা াঅা যাখজত ানয, াঅল্লা তাাঅরা 
েজতা তাজক ক্ষভা কজয নদজেজেন।  
াঅত্মতযায ফযাাজয াঅনন াাআজে প্রকানত ননজনাি পজতাো দ’ুনে 
কদখজত াজযন: 
পাতওো নাং ১২৬: ‘ননজেয াআজ্জত যক্ষাজথে াঅত্মতযা কযা নক বফধ 
জফ?’নরাংক: https://fatwaa.org/2020/12/03/1955/  
পাতওো নাং ১২৮: ‘ককউ ননজেয াআজ্জত যক্ষাজথে াঅত্মতযা কজয 
কপরজর তায হুকুভ কী?’ 
https://fatwaa.org/2020/12/05/1964/  

واهلل تعاىل أعلم بالصواب فقط،  
াঅফু ভুাম্মাদ াঅব্দলু্লা াঅরভানদ (উনপো াঅনহু) 

১৫-১২-১৪৪২ ন. 
২৬-০৭-২০২১ াআাং 

 


